
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

NTNUI 2022

Innkalling til NTNUI sin ordinære generalforsamling våren 2022
Dato: 15.mars 2022

Tidspunkt: 16.30
Sted: R1 på Realfagsbygget på Gløshaugen. Se hvor rommet er her.

VELKOMMEN, FLOTTE MEDLEM!

https://use.mazemap.com/#v=1&zlevel=-1&center=10.406446,63.415942&zoom=18&sharepoitype=poi&sharepoi=2036&campusid=21


VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2021
Kjære medlem, velkommen til generalforsamlingen til NTNUI. Generalforsamlingen er NTNUIs
høyeste myndighet og alle medlemmer har stemmerett. Det er her du kan påvirke retningen du
mener er best for verdens beste klubb - NTNUI.

Vi vil gjerne minne om at alle grupper må være representert med minst èn representant på
generalforsamling, og at man må ha gyldig oblat på studentkortet for å ha stemmerett.

Velkommen skal du være, og god Generalforsamling!

Med vennlig hilsen
Hovedstyret i NTNUI



Innkalling ordinær generalforsamling våren 2022

Vi har kommet til årstiden for generalforsamling, og i dag er det akkurat en måned igjen til vi
møtes for å sammen stake ut veien videre for verdens beste klubb. Du er velkommen!

Hovedstyret innkaller med dette til ordinær generalforsamling våren 2022.

Dato: 15. mars 2022

Tidspunkt: start 16.30. Jeg ville satt av hele kvelden.

Sted: R1 på Realfagsbygget på Gløshaugen. Kart her.

Servering: Det blir servert mat under generalforsamlingen.

For hvem: Generalforsamlingen er for alle medlemmer i NTNUI. Har du betalt
NTNUI-medlemskap og har gyldig oblat på studentkortet ditt har du også stemmerett på
generalforsamlingen. Alle grupper i NTNUI har møterett, som vil si at alle grupper må stille opp
med minst en representant.

Noe på hjertet? Har du saker du ønsker å ta opp til generalforsamlingen? Send det til
hovedstyret@ntnui.no innen 1. mars. Alle grupper og enkeltpersoner i NTNUI kan ta opp saker
på generalforsamlingen. Er du usikker på om du skal ta opp sak eller ikke kan du også ta
kontakt med hovedstyret for å lufte tankene dine.

Staup: Etter generalforsamlingen er det tradisjon for å løpe opp til Studenterhytta - også
kalt Staup. Påmelding til Staup kan gjøres her. Frist for påmelding er 8. mars.

Retningslinjer vedtatt av Hovedstyret:
Fra lovene §1.3 Styringsdokumenter punkt 1.c retningslinjer, 3.ledd:
Retningslinjene trer i kraft etter en orientering for Generalforsamlingen etter at vedtak er fattet
i Hovedstyret. Alle slike retningslinjer må medlemmene informeres om én måned i forkant av
gjeldende generalforsamling.

Det vil si at Hovedstyret har vedtatt noen retningslinjer som trer i kraft etter
generalforsamlingen. Retningslinjene kommer også til å informeres om på
generalforsamlingen. Link til alle retningslinjer er her. De retningslinjene som nylig er vedtatt av
Hovedstyret er følgende:

● Retningslinjer for egenkapital
● Retningslinjer for krets- og forbundskontingenter
● Retningslinjer for kurs og utgifter til utdanning
● Retningslinjer for reisestøtte
● Retningslinjer for investeringer

Påminnelse: Jeg minner grupper på at frist for å sende inn årsberetning til sin HSK er 1.
mars. Det er også fristen for å ha årsmøte/generalforsamling for alle grupper.

Fullstendig saksliste: Sakslista sendes på mail til alle tillitsvalgte og legges ut på nettsiden
vår ntnui.no innen 8. mars.

https://use.mazemap.com/#v=1&zlevel=-1&center=10.406446,63.415942&zoom=18&campusid=21&sharepoitype=poi&sharepoi=2036
https://forms.gle/UUm1S5bnMcXkhrjEA
https://drive.google.com/drive/folders/1WSBBUQqOuHr8FknAHiSKEznobloB6trh
http://ntnui.no

